
Lublin, dnia 15 grudnia 2011 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-67/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  remontu  pomieszczeń  w  budynku 
Somatyk  na  potrzeby  Oddziału  Leczenia  Zaburzeń  Nerwicowych,  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi i jednocześnie informuje o zmianie SIWZ.

Pytanie  1: Prosimy  o  udostępnienie  wersji  elektronicznej  kosztorysów  w  programie  NORMA  
z  rozszerzeniem  ath,  co  ułatwi  oferentom  pracę  biorąc  pod  uwagę  krótki  termin  skła 
dania ofert.
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  2:  Prosimy  o  zamieszczenie  na  stronie  pełnej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Za 
mówienia (obecnie jest tylko jedna strona).
ODP: Zamawiający informuje,  że plik zawierający SIWZ został  sprawdzony i  otwiera się 
poprawnie.

Pytanie 3:  (Branża elektryczna)  Brak w przedmiarze robót montażu rozbudowanych tablic TP-11,  
TP-13, TK-11. Prosimy o informację, czy należy wymienić obudowy na nowe i podanie ich typu, czy 
też  aparatura  części  rozbudowywanej  zmieści  się  w  obudowach  dotychczasowych  i  uzupełnienie 
przedmiaru robót. ( brak informacji o istniejących tablicach).
ODP:    Zamawiajacy  informuje,  że  obudowy  pozostają  stare  a  aparatura  zmieści  się  w 
dotychczasowych obudowach.

Pytanie 4:  (Branża elektryczna) Czy w zakres wyceny wchodzi montaż WIZ-tów do w/w tablic - 5x 
LY16 mm2 -  brak  w  przedmiarze  robót,  jak  również  brak  trasy  od  rozdzielni  RC do  tablic  w 
załączonych  rysunkach  projektowych,  co  uniemożliwia  ewentualny  pomiar.  W  przypadku 
konieczności  ujęcia  w  wycenie  -  prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  robót  i  zamieszczenie 
odpowiednich rysunków, co umożliwi rzetelną wycenę tych robót.
ODP:  W zakres wyceny nie wchodzi montaż WIZ-tów do w/w tablic.

Pytanie 5:  (Branża elektryczna)  Prosimy o uszczegółowienie kosztorysu w branży elektrycrnej o 
nakłady materiałowe, jak w innych branżach, co znacznie ułatwi wycenę.
ODP: Nalezy wcenić zgodnie z załączonym kosztorysem.

Pytanie 6:  (Branża elektryczna) Brak w przedmiarze robót pozycji na zabezpieczenie przejść przez 
strefy pożarowe - prosimy o uzupełnienie.
ODP: Nie wystepują strefy pożarowe.

Pytanie 7:  Uprzejmie prosimy o zamieszczenie brakującego wykazu stolarki drzwiowej i ścianek.
ODP: Zamawiajacy informuje, że stolarka wykazana jest w przedmiarze robót

Pytanie  8:   Prosimy o  zamieszczenie  brakujących  projektów instalacji  sanitarnych  (wod.-kan., 
wentylacji, inst. tlenów medycznych).
ODP: Zamawiający nie posiada projektu instalacji sanitarnych, roboty beda prowadzone wg 



wskazań inspektora nadzoru.

Pytanie 9:  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi stalowych P.POŻ na klatce schodowej na 
drzwi aluminiowe P.POŻ?
ODP: Tak,  Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi stalowych P.POŻ na klatce schodowej na 
drzwi aluminiowe P.POŻ

Pytanie 10: Ile sztuk nawiewników higrosterowalnych montowanych w stolarce okiennej, o których 
mowa w opisie technicznym należy wycenić oraz w jakiej pozycji kosztorysu należy je uwzględnić?
ODP: Nie  należy  wyceniać  nawiewników  higrosterowalnych  w  stolarce  okiennej  (są 
zamontowane).

Pytanie  11:   Prosimy  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia pkt 5.1.2.   oraz ogłoszenia o przetargu pkt III. 3.2. Czy w zakres doświadczenia jakim 
muszą  wykazać  się  oferenci  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 
przetargowym może wchodzić także budowa, rozbudowa,   obiektów służby zdrowia o powierzchni 
co najmniej 490 m2 i  wartości min 600.000,- tyś. zł brutto? Wiedza i umiejêtności wykonawcy 
przy wykonywaniu zadań z zakresu budowy obiektu ze względu na zakres wykonywanych prac 
pokrywa się a nawet wykracza poza wiedzę i umiejętności jakimi trzeba dysponować przy pracach 
remontowych, dlatego  wnosimy o zmianę w/w zapisów SIWZ i ogłoszenia o przetargu poprzez 
uwzględnienie  zapisu    “.........  robót  budowlanych    polegających  na  remoncie,  modernizacji, 
rozbudowie,  budowie obiektów  służby zdrowia o powierzchni  co najmniej  490 m2 o wartości  
brutto nie mniejszej niż 600 000,00 zł ....... "
ODP:  Zamawiający   na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 
zamówień  publicznych  (tj  Dz.  U.  z  2010 r.  nr  113,  poz.  759 ze  zm)  dokonuje  zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pkt 5.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt III. 3.2.ogłoszenia o przetargu 
otrzymują brzmienie:Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem 
w wykonaniu co najmniej trzech robót budowlanych w obiektach służby zdrowia o powierzchni co  
najmniej  490 m2 o wartości  brutto  nie  mniejszej  niż  600 000,00 zł  (słownie:  sześćset  tysięcy 
złotych)  każda,  w okresie  ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie.  Do  wykazu  należy  załączyć 
dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  
prawidłowo ukończone.  

Pytanie  12:   (Branża  sanitaria)  Prosimy o  wyjaśnienie  czy  przy  wycenie  należy  kierować  się 
ilościami zamieszczonymi w przedmiarach robót czy zliczonymi z zamieszczonych rysunków? np. 
w  przedmiarze  umywalki  pojedyńcze  18  szt.  oraz  umywalki  dla  niepełnosperawnych
2 szt. razem 20 szt. natomiast na rysunkach łączna ilość umywalek 18 szt., wentylatory osiowe ścienne 
w przedmiarze 5 szt natomiast na rysunku 6 szt. itp.
ODP: Przy wycenie należy kierować się kosztorysem, łącznie z kosztorysem uzupełniającym.

Pytanie 13:  (Branża sanitaria) Prosimy o podanie ile należy wycenić sztuk mieszających zaworów 
termostatycznych z ograniczeniem maksymalnej temperatury wypływu do 43C oraz ile z ograni-
czeniem  do  38C?  Prosimy  o  podanie  ich  parametrów  i  wskazanie  pozycji  kosztory 
su, w której te zawory mają być uwzględnione.
ODP: w kosztorysie uzupełniajacym wyceniono 5 szt., z tego 1 szt. z zabezpieczeniem na 38 °C 
i 4 szt. Z zabezpieczeniem na 43 °C.

Pytanie 14:  (Branża sanitaria)  Czy należy uwzglednić wycenę urządzenia myjnia-dezynfektor? 
Jeśli tak prosimy o podanie typu i parametrów urządzenia oraz pozycji kosztorysu, w której należy 



go uwzglednić.
ODP: nie nalezy wyceniać urządzenia myjnia-dezynfektor.

Pytanie 15:  (Branża sanitaria) Prosimy o wskazanie klasy (typu) lub producenta przyborów 
sanitarnych oraz baterii.
ODP: Przybory sanitarne i baterie wg uznania Wykonawcy, z tym że baterie muszą być 
niezawodne w działaniu i odporne na  "zejście" powłoki galwanicznej.

Pytanie 16:   (Branża sanitaria)  Czy w zakres zamówienia wchodzą krzesła prysznicowe, jesli tak 
prosimy o wskazanie pozycji kosztorysu, w której należy je uwzglednić ?
ODP: Krzesła prysznicowe nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie  17:   (Branża  sanitaria)  Czy  Zamawiający  dopuszcza  dodawanie  lub  zmianę  pozycji  w 
załączonym kosztorysie?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza dodawania lub zmiany pozycji w załączonym kosztorysie.

Pytanie  18:   (Branża  sanitaria)  Jeśli  Zamawiający  dysponuje,  prosimy  o  udostępnienie  więcej 
informacji technicznych na temat instalacji tlenu medycznego oraz instalacji sanitarnych.
ODP:  Zdaniem  Zamawiajacego  dane  w  kosztorysie  sa  pełne.  Ponadto  Zamawiający 
informuje, że "wcinka" do pionu będzie na tym samym piętrze.

Pytanie  19:   (Branża  elektryczna)  Jak  ma  być  realizowane  załączanie  oświetlenia  w  zespołach 
przyłóżkowych? - łącznik  w panelu czy obok p/t ?
ODP: Załączanie oświetlenia w zespołach przyłóżkowych będzie realizowane w panelu.

Pytanie  20:  (Branża  elektryczna)  Jaki  jest  typ  żródeł  oświetlenia  (moc,  oświetlenie  miejscowe, 
ogólne) w zespołach przyłóżkowych?
ODP: Należy zaoferować zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ.

Pytanie 21:  (Branża elektryczna) Prosimy o wskazanie typu i producenta Zespołów przyłóżkowych 
P-1 i P-2.
ODP: Należy zaoferować zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ.

Pytanie  22:   (Branża  elektryczna)  Prosimy  o  wskazanie  typu  i  producenta  paneli  P-3  obsługi 
komputerowo-telefonicznej?- ( nigdzie nie występują ramki 14-modułowe)
ODP: Należy zaoferować zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany postanowienia § 6 ust. 2 lit. a) wzoru 
umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: 

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki”.


